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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo utilizar a Aquaponia no aprendizado de diversas 

disciplinas dentro de sala de aula, na conceituação e promoção da interdisciplinaridade, com 

ênfase na importância e conservação de recursos hídricos. A Aquaponia é uma modalidade de 

produção de alimentos com baixo consumo de água e alto aproveitamento do resíduo orgânico 

gerado, bastante complexo, pois busca a integração entre duas biomassas totalmente 

antagônicas, como a biomassa constituída pelos peixes, essencialmente aquática, e a biomassa 

constituída pelas plantas. Por envolver três elementos indissociáveis no meio ambiente como 

água, peixes e plantas, a Aquaponia pode ser considerada uma ferramenta educacional em sala 

de aula e em todos os níveis de ensino, por se tratar de uma forma didática de mostrar um 

ecossistema sustentável e, que pode ser usada como exemplo prático tanto na apresentação de 

conceitos básicos de várias disciplinas, quanto na elaboração de raciocínios mais complexos, 

onde tudo se apresenta interligado. O sistema será implantado em duas escolas municipais, a 

Escola Municipal Sebastião Vayego de Carvalho e a Escola Municipal Yoshihiko Narita, 

situadas em Ribeirão Pires - São Paulo. A avaliação da efetividade do projeto será realizada 

através da aplicação do tema de forma transversal em cada uma das disciplinas durante o ano 

letivo, além da realização de provas, redações e outras atividades, com o intuito de avaliar o 

nível de aprendizagem dos alunos. Nós esperamos o total envolvimento de alunos e professores 

no manejo do sistema, com contribuição no aprendizado e socialização do conteúdo, além da 

utilização de alimentos fornecidos na merenda, enfatizando a importância de uma alimentação 

saudável, onde alunos, professores e funcionários também participarão de seu processo de 

produção. 

 

Palavras-chave: Recursos Hídricos. Aquaponia. Interdisciplinaridade. Ribeirão Pires.  

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to use Aquaponic in the learning of several disciplines within the 

classroom, in the conceptualization and promotion of interdisciplinarity, with emphasis on the 

importance and conservation of water resources. Aquaponic is a modality of food production 

with low water consumption and high utilization of the organic residue generated, quite 

complex, because it seeks the integration between two totally antagonistic biomasses, the 

biomass constituted by the fish, essentially aquatic, and the biomass constituted by the plants. 

Because it involves three inseparable elements in the environment such as water, fish and plants, 

it can be an educational tool in classroom learning at all levels of education, because it is a 

didactic way to show a sustainable ecosystem that can be used as a practical example both in 

the presentation of basic concepts of several disciplines and in the elaboration of more complex 

reasonings where everything is interconnected. The system will be implanted in two municipal 

schools, the Sebastião Vayego de Carvalho Municipal School and the Yoshihiko Narita 

Municipal School, located in Ribeirão Pires - São Paulo. The evaluation of the effectiveness of 

the project will be performed through the application of the topic as a transversal competence 

in each one of the disciplines during the school year, besides tests, writing and other activities, 

with the purpose of evaluating student’s learning. We expect the total involvement of students 

and teachers in the systems management, with the contribution to learning and socialization of 

the content, besides the use of school lunch, emphasizing the importance of a healthy food, 

where students, teachers and employees will also participate in their production process. 

 

Keywords: Water Resources. Aquaponic. Interdisciplinarity. Ribeirão Pires. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento tecnológico e populacional aliado a utilização desenfreada de 

recursos naturais mobiliza diversos países a criarem medidas sustentáveis para preservar o meio 

ambiente e conscientizar a população geral. Com isso, existem inúmeras estratégias sendo 

discutidas e implantadas para minimizar os impactos gerados no ecossistema, que se 

concentram na utilização de matéria-prima renovável, reaproveitamento e reciclagem de 

materiais sintéticos e de recursos economicamente viáveis (CAVALCANTI et al., 1994). 

Dentre essas estratégias, a Aquaponia tem se mostrado como uma alternativa sustentável que 

atua no manejo de recursos hídricos. 

 

A palavra “Aquaponia” é derivada da combinação entre “aquicultura” 

(produção de organismos aquáticos) e “hidroponia” (produção de 

plantas sem solo) e refere-se à integração entre a criação de organismos 

aquáticos, principalmente peixes, e o cultivo de vegetais hidropônicos. 

(CARNEIRO et al., 2015).  

 

Racocy e colaboradores (2004) definem a Aquaponia como um sistema de produção de 

organismos aquáticos em cativeiro, integrado com a hidroponia, no qual há benefícios para 

ambos. Esse sistema é constituído de um minissistema ecológico fechado, altamente favorável 

ao meio ambiente, onde há a recuperação e reciclagem de todos os elementos que participam 

desse complexo. Como todo e qualquer sistema intensivo de produção, o sistema aquapônico 

necessita de manutenção e manejo diário dos organismos aquáticos e vegetais. É um ciclo 

fechado, onde todos os elementos são beneficiados. 

Nesse processo, as produções vegetais mais cultivadas são as hortaliças, onde a mais 

utilizada é o alface (TONET, 2011; CASTELLANI et. al., 2009; CARVALHO et. al., 2017). 

Ainda, outros autores mencionam a utilização de manjericão, agrião, repolho, rúcula, morango, 

pimenta, tomate, quiabo e pepino (CARNEIRO et al., 2015; HUNDLEY, 2013; KUHNEN et 

al., 2016). Os principais organismos aquáticos utilizados são a Tilápia-do-Nilo (HUNDLEY, 

2013; CARVALHO et al., 2017; KUHNEN et al., 2016), o Camarão-da-Amazônia 

(CASTELLANI et. al., 2009) e, ainda, a utilização de Tambaquis e Carpas também foi relatada 

(CARNEIRO et al., 2015).  

No Brasil, os conceitos técnicos de Aquaponia vêm sendo aplicados no âmbito escolar, 

como alternativa aos métodos tradicionais de ensino, podendo funcionar como uma ferramenta 

eficiente para o aprendizado de diversas disciplinas (CARNEIRO et al., 2015). 
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O consumo inconsciente, o desperdício e a poluição dos recursos hídricos disponíveis 

no planeta, nos faz acreditar que a educação ambiental possa ser um caminho para evitar uma 

situação séria de escassez hídrica. Existem metodologias aplicadas em sala de aula que são 

importantes para a conscientização de crianças e adolescentes quanto aos recursos naturais, 

entretanto estas ficam em sua maioria no campo teórico. Dessa forma, a Aquaponia é uma 

alternativa que pode auxiliar na compreensão de ideias sustentáveis (ressaltando a questão 

hídrica), justamente por ter como ponto forte o campo prático, que pode ser trabalhado com 

alunos, envolvendo-os no sistema.  

 

1.1            Problema 

 

Como desenvolver um projeto que possibilite a compreensão e a conscientização de 

estudantes quanto à problemática da conservação de recursos hídricos? Sabendo que além de 

abundância dos recursos, a escassez e a conscientização são tratadas metodologicamente 

separadas em nossa sociedade.  

 

1.2           Justificativa 

 

Um processo que envolve três elementos indissociáveis na Aquaponia, como reuso de 

nutrientes, produção animal e produção vegetal, pode funcionar como uma ferramenta 

importante no aprendizado em sala de aula, principalmente nos níveis de ensino básico, como 

uma forma de aprendizagem mais dinâmica para a área da educação ambiental. Além disso, se 

trata de uma técnica didática, na qual explora um sistema sustentável que pode ser usado como 

exemplo prático durante a apresentação de conceitos básicos da biologia, geografia, física, 

química e matemática, mostrando que a técnica de Aquaponia pode integrar diversas 

disciplinas, onde os alunos podem interagir entre si e aplicar seus conhecimentos teóricos à 

prática, além de desenvolver senso crítico sobre o processamento do seu próprio alimento e de 

explorar métodos sustentáveis para diminuição de desperdícios. 

 

1.3            Objetivos  

 

Utilizar a Aquaponia no aprendizado de diversas disciplinas dentro de sala de aula, na 

teoria e prática, na conceituação e promoção da interdisciplinaridade, com ênfase na 

importância e conservação dos recursos hídricos. 
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1.4           Metodologia 

 

A definição do tema Aquaponia teve influência direta nos assuntos debatidos nas 

reuniões do Núcleo de Educação Ambiental de Ribeirão Pires (NEARP), o qual é formado por 

funcionários das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Educação, bem como 

professores e diretores das escolas municipais. 

O critério de escolha das duas escolas selecionadas para participar do projeto, foi a 

manifestação de interesse de ambas nas reuniões do Núcleo. Sendo assim, foram visitadas pela 

equipe técnica para uma conversa prévia, e as instituições se apresentaram aptas em todos os 

sentidos para receber o projeto, contando com bom espaço para implantação dos equipamentos, 

infraestrutura de água e energia elétrica, funcionários e professores interessados e alunos das 

séries escolhidas para trabalhar o projeto em sala de aula. 

Após essa etapa de seleção, foi realizada uma pesquisa bibliográfica a respeito do tema, 

para melhor compreender e referenciar o funcionamento do sistema aquapônico e conhecer 

experiências de aplicação do sistema como ferramenta de educação ambiental no ensino básico. 

Uma dificuldade encontrada foi a pequena quantidade de referências associando a Aquaponia 

à educação ambiental, entretanto, a pesquisa bibliográfica continuará durante a etapa de 

implantação do sistema. 

Como referência para a implantação do sistema, será utilizado o modelo desenvolvido 

pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA Tabuleiros Costeiros, que será 

adaptado e implantado de uma maneira mais simplificada para o trabalho proposto. Além desse 

material, será utilizado o manual de Aquaponia desenvolvido por graduandos do curso de 

Zootecnia da Universidade Federal do Paraná – UFPR (BIALLI, CRUZ, 2013). 

A ideia é demonstrar o quão útil um sistema que envolve elementos ambientais, como 

nutrientes, produção aquática e vegetal, pode contribuir de maneira significativa na 

conscientização ambiental de alunos, funcionários e professores, além de contribuir no 

desenvolvimento das atividades de disciplinas distintas em sala de aula.  

 

1.4.1 O Sistema 

 

Existem diversas configurações para a produção aquapônica. Em comum, todas 

dispõem de um compartimento para os peixes, outro onde ocorre a filtragem biológica e um 

terceiro onde são produzidos os vegetais hidropônicos. Em alguns sistemas é possível 
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compartilhar a filtragem biológica com a produção de plantas no mesmo compartimento. 

(AQUAPONIA, 2016). 

O sistema proposto será instalado seguindo o Manual de Aquaponia desenvolvido pelos 

graduandos do curso de Zootecnia da Universidade Federal do Paraná (BIALLI, CRUZ, 2013). 

Esse sistema é considerado caseiro por sua simplicidade tanto na construção quanto na 

condução e apresenta um circuito fechado entre seus elementos, como esquematizado na Figura 

1.  

De forma mais detalhada, é feita a montagem do sistema com materiais como floreiras 

de plástico, que servirão como ambiente para criação dos vegetais. Elas apresentam orifícios 

em sua base, que deverão ser tampados com silicone para impedir qualquer vazamento de água. 

Depois de vedados, será criada uma conexão horizontal entre os canteiros, para o nivelamento 

de água entre eles. Esta conexão será feita através da instalação de um cano de PVC entre os 

mesmos. Para isto, uma abertura circular será feita, nivelada na lateral de cada canteiro, na qual 

será instalado um flange de uma polegada, por onde passará um cano interligando os canteiros.  

A caixa d’água é uma solução viável e de baixo custo para a criação dos peixes. Além 

disto, é uma estrutura resistente, de fácil limpeza e a existência de uma tampa sob medida poupa 

o trabalho de construir uma cobertura parcial sobre o tanque. A água deve ser limpa, sem a 

presença de químicos e substâncias que possam ser tóxicas aos organismos aquáticos e vegetais. 

Um equipamento fundamental para o sistema que completa o tanque é a bomba d’água. A 

regulagem da sua altura dentro da caixa alterará o tempo de enchimento dos canteiros. Depois 

de posicionado o motor, somente uma mangueira irá transportar a água do tanque aos canteiros. 

O substrato a ser utilizado é a argila expandida. Seu formato, peso e tamanho facilitam o plantio 

dos vegetais. Além disto, por ser um material muito poroso, a argila se mostra um ótimo filtro 

biológico.  

A escolha das plantas é muito importante. Os diferentes tipos de alface e outras 

hortaliças como agrião, espinafre e couve são os mais adaptáveis, também se desenvolvem 

muito bem. Nesse projeto, trabalharemos inicialmente com a Alface (Lactuca sativa).   

 Para definição da espécie do organismo aquático que será cultivado, alguns aspectos 

importantes deverão ser considerados, como a boa taxa de crescimento, a resistência a baixa 

qualidade de água (baixa exigência de Oxigênio dissolvido) e a doenças e a tolerância a 

variações ambientais. Por essas razões, além de estar entre os peixes mais utilizados em 

sistemas aquapônicos, escolheremos a Tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus). A introdução 

dos peixes ao tanque de criação exigirá uma atenção importante. Antes de introduzir os peixes 

no tanque, deve-se misturar a água do tanque com a água onde os peixes se encontram. O 
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sistema funcionará sem saturação de resíduos e sem falta de oxigênio disponível na água. Como 

todo e qualquer sistema intensivo de produção, o sistema aquapônico necessita de manutenção 

e manejo diário dos peixes e das plantas. 

Será feita a padronização do sistema caseiro em pequena escala para as duas escolas. 

Esse sistema é simples e pode gerar pescados e hortaliças de qualidade. Ele demanda baixo 

investimento de implantação e funcionamento.  

 

Figura 1 - Esquema de funcionamento de um sistema. 

 

Fonte: https://www.mudeomundo10.com. Acesso em: 15 jun. 2018. 

 

As instalações podem ser feitas das mais diferentes formas, com o aproveitamento de 

recursos disponíveis, mas utilizando técnicas de produção adequadas e específicas às diferentes 

condições. A Figura 2 mostra o aproveitamento de materiais que seriam descartados, como 

caixa d’água, caixas de isopor e madeira. Esse modelo foi idealizado pela equipe do blog “O 

Quintal Ecológico”, espaço para compartilhar ideias, tecnologias e técnicas ecológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mudeomundo10.com/
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Figura 2 - Modelo caseiro de sistema aquapônico. 

 

Fonte: http://oquintalecologico.blogspot.com. Acesso em: 19 jun. 2018. 

 

Sistemas mais sofisticados, como os modulares, são usuais principalmente para 

produção em grande escala, como o desenvolvido pela Embrapa Tabuleiros Costeiros, em 

Aracajú - Sergipe, utilizando um container tipo IBC (intermediate bulk container - B) de 1.000 

L, conforme mostrado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Modelo de sistema aquapônico desenvolvido pela Embrapa Tabuleiros Costeiros. 

 

Fonte: Carneiro et al., 2015a. 

 

http://oquintalecologico.blogspot.com/
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1.4.2 Materiais necessários 

 

Serão utilizados materiais de fácil acesso e baixo custo, para facilitar a implantação do 

sistema de aquaponia. Porém utilizando técnicas de produção adequadas e específicas. A Tabela 

1 especifica os materiais e a quantidade em que serão utilizados nas duas escolas. 

 

Tabela 1- Material necessário para a implantação do sistema aquapônico por escola. 

Material Quantidade 

Caixa d’água de polietileno com capacidade para 500 litros 1 unid 

Floreiras de plástico 2 unid 

Flange de uma polegada 2 unid 

Flange de 25 mm de diâmetro 1 unid 

Cano de 25 mm de diâmetro 1 unid 

Cano de 50 mm de diâmetro 1 unid 

Cano de 75 mm de diâmetro 1 unid 

Cano de 100 mm de diâmetro 1 unid 

Argila expandida 60 kg 

Bomba d’Água – 1200 L/h 1 unid 

Aerador 1 unid 

Sementes de Alface (Lactuca sativa) 1000 unid 

Mudas de Alface (Lactuca sativa) 50 unid 

Peixes – Tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus) 60 unid 

Ração fase Berçário (40 dias) 1,5 kg 

Ração fase Crescimento (35 dias) 6,5 kg 

Ração fase Engorda (75 dias) 56,0 kg 

Mangueira transparente 4 m 

Termostato com Aquecedor – 250 W 1 unid 

Cola de silicone 1 unid 

Legenda: unid – unidade; kg – quilograma; mm – milímetros; m – metros; L/h – litros por hora; W – watt. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A Aquaponia é uma atividade que conjuga a Aquicultura (criação de animais aquáticos) 

com a Hidroponia (cultivo de plantas sem solo). Geralmente, consiste na criação em circuito 

fechado de peixes e de plantas, sendo ambos destinados à alimentação humana (MARTINS, 

2017). A origem dessa prática é antiga, embora ainda não seja tão clara. Existem evidências 

deste princípio entre os séculos XII e XIII, na América Central e do Sul, onde os Astecas 

criavam pequenas ilhas flutuantes feitas de plantas, denominadas chinampas, junto às quais 

criavam peixes (CROSSLEY, 2003). De acordo com Jones (2002), os Astecas estabeleceram 

suas moradias em jangadas às margens do lago Tenochtitlan, atual cidade do México, em que 

cobriam a jangada com o solo retirado do fundo do lago e plantavam os legumes e hortaliças 

nas chamadas chinampas. As plantas cresciam e suas raízes ficavam expostas sobre a água do 

lago, absorvendo nutrientes derivados de organismos aquáticos. Na mesma época, chineses 

criavam peixes em arrozais, utilizando o mesmo princípio (BOCEK, 2009). 

Tyson e colaboradores (2011) definem a Aquaponia como a modalidade de produção de 

alimentos com baixo consumo de água e alto aproveitamento do resíduo orgânico gerado. 

Portanto, é uma alternativa de produção de peixes e vegetais menos impactante ao meio 

ambiente. Ainda, Tonet et al. (2011) caracterizam o sistema aquapônico como complexo, pois 

busca a associação de duas biomassas muito opostas, sendo a biomassa constituída pela 

produção animal e a biomassa constituída pela produção vegetal. Como vantagens de sua 

aplicação, Adler et al. (2000) destacam o prolongado reuso da água e a integração dos sistemas 

de produção de organismos aquáticos e plantas, que permitem uma diminuição dos custos. 

Atualmente, essa atividade tem sido caracterizada por “um conceito transversal a diversos 

contextos, que vão do nível local, marcado por uma agropecuária de subsistência, até um nível 

global, marcado pela sobre população e pela depleção de recursos” (MARTINS, 2017, p. 101). 

A prática da Aquaponia em âmbito educacional está crescendo no Brasil e em alguns 

países desenvolvidos (CARNEIRO et al., 2015). Forcellini e colaboradores (2018) citaram essa 

prática como opção de espaço educacional e local oportuno para a aplicação de soluções e 

estratégias ecoeficientes e autossustentáveis. Já Camera et al. (2017) mostraram que a 

Aquaponia vem sendo amplamente utilizada em instituições, como ferramenta didática 

interdisciplinar, envolvendo temas relacionados à sustentabilidade, como no reaproveitamento 

e tratamento de resíduos, reutilização da água, produção de alimentos orgânicos, além de temas 

mais específicos relacionados ao sistema, como a vazão e o bombeamento da água dentro do 

sistema, medidas dos suportes do sistema, e processos químicos e biológicos envolvidos.  
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Ainda, Gomes et al. (2015), abordando temas de educação para o ecodesenvolvimento 

e projetos de ação territorial, propuseram diálogo e debate dos conteúdos por meio de oficinas 

e módulos, onde em um desses módulos foi desenvolvido o projeto “Horta na escola para 

geração de renda e mudança de hábitos”, em que mostra técnicas de cultivo tanto voltadas às 

tradicionais hortas nos jardins, quanto às hortas verticais e a Aquaponia. Barros e Rodrigues 

(2017) desenvolveram um projeto para atender às disciplinas do curso técnico em agropecuária, 

aquicultura e superior do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Amajari, 

Roraima, visando desenvolver um sistema modular que supre parte da demanda por hortaliças 

e peixes de uma família. Depois de instalado, os alunos serão orientados à criação dos peixes. 

Os autores almejam como resultados um ambiente de atividade prática eficiente para 

aprendizagem de forma interdisciplinar e que os alunos consigam fazer uma relação entre os 

conteúdos abordados nas disciplinas e como esses conteúdos se interligam na realização da sua 

atividade profissional.  

Alguns outros autores também destacaram a utilização da prática como eficaz para 

conscientização e que promove diversos benefícios no ambiente educacional, como mostrado 

por Souza (2018), no qual desenvolveu sua dissertação utilizando a Aquaponia como 

ferramenta didática na formação inicial e continuada de professores de ciências, e considerou 

que um projeto prático altera positivamente o comportamento dos alunos do ensino médio em 

momentos de ensino-aprendizagem. Além disso, o autor enfatizou que práticas diferenciadas 

trazem um contexto construtivista, principalmente nos momentos de troca de conhecimento, 

despertando a curiosidade dos discentes. Junge et al (2014), demonstra que esse sistema é uma 

excelente ferramenta para o ensino das ciências naturais em todos os níveis educacionais, da 

escola primária à universidade, além de servir como facilitadora para a comunidade se integrar 

com as atividades das instituições de ensino. Descreveram os benefícios do uso da aquaponia 

em sala de aula para alunos da sétima série de uma escola na Suíça. Os resultados foram: I – 

formação em pensamento sistêmico (Aquaponia ajuda a melhorar as competências de 

pensamento sistêmico); II – contribuição para formação científica; III – formação em 

planejamento e implementação do plano (competência para direção de sistemas, capacidade 

para gestão de sistema prático e controle do sistema); IV – trabalho em grupo e aumento da 

autoestima; V – o contato com peixes e plantas (isto é, educação ambiental). 

 

 

 

 



21 

 

 

3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1 O município 

 

Localizando-se a 40 km de São Paulo, no ABC Paulista, Ribeirão Pires está totalmente 

inserido em perímetro urbano e é considerado Estância Turística pela convivência harmoniosa 

entre a vida urbana e a exuberância da Mata Atlântica presente em seu território. Ainda, 

pertence a uma área com 100% de manancial, é cortado pelo ribeirão Grande, pertence à Bacia 

Hidrográfica do Alto Tietê e à Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI 6 e 

está dividido em três sub-bacias hidrográficas, sendo as sub-bacias Billings, Guaió e 

Taiaçupeba (Figura 4). 

 

Figura 4 - Município de Ribeirão Pires dividido em três sub-bacias hidrográficas. 

 

Fonte: Plano Diretor Municipal - Mapa adaptado (Leis Municipais, 2011). 

 

A cidade possui população estimada em 121.848 pessoas (IBGE, 2017), estas 

distribuídas em uma área de 99,075 km² (IBGE, 2016). O PIB municipal per capita é de R$ 

17,3 mil e IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) é 0,784 (IBGE, 2013). A 

principal via de acesso é a Rodovia Índio Tibiriça (SP-31) que é acessada pela Rodovia 

Anchieta e pelo Rodoanel Mário Covas. 
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De acordo com a classificação climática de Koeppen (Cwa), o município de Ribeirão 

Pires apresenta temperatura do ar média anual de 19,6ºC, variando de 13,5ºC a 25,7ºC, sendo 

um clima subtropical de altitude. A precipitação anual total é de 1.413,6mm, variando a mínima 

de 34,3mm no mês de julho e a máxima de 232,0 no mês de janeiro. Outro dado importante é a 

localização geográfica do município, que fica a 800 metros de altitude em relação ao nível do 

mar e a 23º 15’ de latitude sul e 46º 15’ longitude oeste (CLIMA, 2018).  

A formação de um núcleo de povoamento na região se iniciou decorrente à exploração 

de ouro, porém apenas a partir de 1714, com a construção da Igreja de Nossa Senhora do Pilar, 

o povoamento ganhou impulso na construção de casas e dinâmica de comércio. Devido à 

expansão cafeeira no século XIX, foi implantada a ferrovia da região, que permitiu o seu 

desenvolvimento, impulsionando a extração de madeiras e produção de tijolos e telhas em 

olarias. A partir da década de 40, moradores da Baixada Santista começaram a buscar a região 

para o lazer, construindo chácaras de veraneio e, com a emancipação em 1953, a mancha urbana 

se expandiu, principalmente porque Ribeirão Pires se transformou em uma cidade dormitório 

para as indústrias da região. Em 1976, com a aprovação da Lei Estadual de Proteção aos 

Mananciais, foi transformada em área de interesse para manutenção dos recursos hídricos, 

necessários ao abastecimento da região metropolitana, fato que provocou a desaceleração do 

crescimento industrial no território municipal (RIBEIRÃO PIRES, 2018). 

Por estar inserida em uma área de proteção de mananciais, a cidade não possui 

atividades industriais de peso como as outras da região, porém, por ser a única estância turística 

do ABC, encontra nessa atividade uma das principais fontes de recursos. Além do turismo, a 

economia também se baseia nos setores de metalúrgica, móveis, plásticos, artefatos de cimento, 

cerâmica, alimentos e vestuário. (ACIGABC, 2014).  

Próxima a Serra do Mar, Ribeirão Pires é circundada por matas preservadas e pelas 

águas de nascentes e da represa Billings. O município está inserido no bioma Mata Atlântica, 

Floresta Estacional Semidecidual com forte influência da serra de Paranapiacaba. Estudos 

demonstram que o município apresenta 2.447 hectares desse bioma em seu território (SOS 

MATA ATLÂNTICA, 2018). 

 Os serviços de abastecimento de água e esgoto são realizados pela Sabesp. Ciente da 

sua responsabilidade como município produtor de água e da premente necessidade do uso 

racional dos recursos hídricos, o município vem buscando implantar ações voltadas para a 

economia e racionalização do uso da água nos próprios públicos, através do projeto PURA – 

Programa de Uso Racional da Água em parceria com a Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo – SABESP. 
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De acordo com relatório da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de 

São Paulo (ARSESP), o município possui 100% de abastecimento de água, dispõe de um índice 

de 91,1% de cobertura com esgotamento sanitário e um índice de 70% em volume de tratamento 

dos esgotos coletados (ARSESP, 2015). 

 

3.2            As escolas do projeto 

 

O município de Ribeirão Pires possui 33 escolas municipais. Esse projeto será 

conduzido como piloto, pois nosso objetivo é que todas essas escolas tenham o sistema de 

Aquaponia implantado em seus domínios. Como informado no item 1.4, o critério de escolha 

das duas escolas escolhidas para participar do projeto foi a simples manifestação de interesse 

de ambas nas reuniões do Núcleo. 

A escola municipal Sebastião Vayego de Carvalho está localizada no bairro Sítio Santa 

Helena em Ouro Fino Paulista, e atende crianças da Educação Infantil, pré-escola e Ensino 

Fundamental I e II, e a escola municipal Yoshihiko Narita está localizada no bairro Jardim Santa 

Rosa, e atende crianças da Educação Infantil, creche e pré-escola e Ensino Fundamental I. 

A escolha da faixa etária dos alunos que participarão diretamente do projeto foi feita 

entre os membros do Núcleo de Educação Ambiental de Ribeirão Pires – NEARP e os técnicos 

responsáveis pelos projetos educacionais da Secretaria de Educação. Os alunos que participarão 

do projeto são dos 4º e 5º anos, com faixa etária de 9 e 10 anos, das duas escolas. Importante 

ressaltar que os alunos das demais séries, funcionários e professores participarão e serão 

beneficiados indiretamente pelas ações do projeto. 
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4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

4.1            Identificação do problema 

 

Como desenvolver um projeto que possibilite o entendimento e conscientização dos 

estudantes quanto à problemática da conservação dos recursos hídricos, tão abundantes e tão 

escassos nos dias atuais além das metodologias atuais dentro da sala de aula?  

 

4.2           Justificativa 

 

A Aquaponia é uma ferramenta diferenciada para ser utilizada na educação ambiental, 

na qual pode fazer com que os alunos apreendam além das metodologias atuais de ensino, 

interagindo com sensibilidade e consciência, com um olhar mais crítico sobre a questão da 

escassez de recursos hídricos e o modo que se pode explorar essa questão. 

Poucos são os processos ou sistemas que possibilitam sua aplicação em conceitos de 

diversas disciplinas dos níveis do ensino básico como a Aquaponia o faz, como nos estudos de 

aspectos biológicos dos peixes e vegetais, nos parâmetros físicos da água como pH e turbidez, 

na composição química e poluição da água, através da interpretação de textos relacionados à 

Aquaponia, dentre outras disciplinas também importantes. 

 

4.3           Objetivo 

 

Utilizar a Aquaponia no aprendizado de diversas disciplinas dentro de sala de aula, na 

teoria e prática, na conceituação e promoção da interdisciplinaridade, com ênfase na 

importância e conservação dos recursos hídricos. 

 

4.4           Resultados e impactos esperados 

 

Com o processo aquapônico instalado e funcionando, esperamos o total envolvimento 

dos alunos e professores no manejo do sistema, contribuição no aprendizado e a socialização 

do mesmo. 

Espera-se também que as escolas utilizem os alimentos produzidos em sua rotina na 

merenda, dando a devida importância a um alimento saudável e produzido pelos alunos, 

professores e funcionários. 
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4.5           Ações de intervenção 

 

Serão realizadas ações nesse projeto que seguirão uma ordem cronológica, de acordo 

com as etapas propostas, nos primeiros seis meses de 2019. 

 A primeira etapa é a realização do planejamento com as duas escolas envolvidas no 

projeto, a Escola Municipal Sebastião Vayego de Carvalho e a Escola Municipal Yoshihiko 

Narita. Essa etapa é importante para definições e esclarecimentos gerais do projeto entre as 

partes envolvidas, como apresentação dos atores, do cronograma, definição de local de 

implantação do sistema, entre outras ações (Janeiro de 2019). 

 A aquisição do material e a implantação do Sistema Aquapônico ocorrerão na segunda 

etapa, pois só com o sistema pronto podemos envolver todos os atores desse projeto, alunos, 

funcionários e professores. Essa implantação será de responsabilidade da equipe técnica 

executora do projeto (Janeiro e Fevereiro de 2019). 

 Com o sistema pronto e em funcionamento, iniciaremos a capacitação de funcionários 

e professores das escolas, com objetivo de apresentar a estes o projeto, seu funcionamento e 

qual o porquê de ser desenvolvido na escola e do seu envolvimento. As palestras e oficinas com 

alunos e professores acontecerão paralelamente à capacitação, com a apresentação do sistema 

aquapônico. (Fevereiro e Março de 2019). A partir desse momento, os professores terão plena 

capacidade de trabalhar esse tema transversalmente com os alunos em cada uma das disciplinas 

durante o ano letivo (Abril e Maio de 2019). 

 A última etapa do projeto será de avaliação da efetividade da aplicação da Aquaponia 

como ferramenta de educação ambiental com os alunos dos 4º e 5º anos das duas escolas 

municipais. A aprendizagem poderá ser avaliada através da percepção e conhecimento de cada 

aluno quanto ao conceito, aspectos positivos e negativos e os benefícios do sistema aquapônico. 

Provas, atividades, redações e a participação e interação na prática do sistema serão alguns dos 

modos de avaliação (Junho de 2019). 

    

4.6           Atores envolvidos 

 

Esse projeto envolverá técnicos de duas Secretarias Municipais, de Meio Ambiente 

(SEMA) e de Educação, Inclusão, Cultura e Tecnologia (SEIT), professores, funcionários e 

alunos das escolas, além da comunidade através das Associações de Amigos de Bairros.  
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4.7          Recursos necessários 

 

Os Recursos Humanos necessários ao desenvolvimento desse projeto são mínimos e 

serão executados por uma equipe formada de servidores públicos das Secretarias de Meio 

Ambiente e de Educação. Os Recursos Materiais foram mencionados nos tópicos 1.4.2 e 4.8. 

Os Recursos Financeiros foram mencionados no tópico 4.8. 

 

4.8          Orçamento 

 

O orçamento apresentado na Tabela 2 foi feito baseado em valores referentes a lojas 

locais físicas e a lojas virtuais. 

 

      Tabela 2 - Materiais, quantidade, valor unitário e valor total para implantação do projeto por escola. 

Legenda: unid – unidade; kg – quilograma; m – metros; mm – milímetros; L/h – litros por hora; W – watt. 

 

 

Material Quantidade Valor unitário Valor total 

Caixa d’água de polietileno com capacidade para 500 litros 1 unid R$180,00 R$180,00 

Floreiras de plástico 2 unid R$15,00 R$30,00 

Flange de uma polegada 2 unid R$18,00 R$36,00 

Flange de 25 mm de diâmetro 1 unid R$40,00 R$40,00 

Cano de 25 mm de diâmetro 1 unid R$8,00 R$8,00 

Cano de 50 mm de diâmetro 1 unid R$30,00 R$30,00 

Cano de 75 mm de diâmetro 1 unid R$31,00 R$31,00 

Cano de 100 mm de diâmetro 1 unid R$30,00 R$30,00 

Argila expandida 60 kg R$2,75 R$165,00 

Bomba d’Água – 1200 L/h 1 unid R$150,00 R$150,00 

Aerador 1 unid R$120,00 R$120,00 

Sementes de Alface (Lactuca sativa) 1000 unid R$14,00 R$14,00 

Mudas de Alface (Lactuca sativa) 50 unid R$2,00 R$100,00 

Peixes – Tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus) 60 unid R$3,00 R$180,00 

Ração fase Berçário (40 dias) 1,5 kg R$15,00 R$22,50 

Ração fase Crescimento (35 dias) 6,5 kg R$11,00 R$71,50 

Ração fase Engorda (75 dias)  56,0 kg R$7,00 R$392,00 

Mangueira transparente 4 m R$3,50 R$14,00 

Termostato com Aquecedor – 250 W 1 unid R$109,00 R$109,00 

Cola de silicone 1 unid R$15,00 R$15,00 

Total   R$1.738,00 
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4.9           Viabilidade 

 

Do ponto de vista financeiro, o projeto é viável, pois além de ter um custo relativamente 

baixo, a verba poderá ser proveniente tanto das escolas, como da Secretaria de Meio Ambiente 

ou do Conselho Municipal de Meio Ambiente. A ideia inicial é que o Conselho aprove e seja 

utilizada a verba do Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUNDARP. 

 Do ponto de vista pedagógico, há total apoio da Secretaria de Educação e das escolas 

envolvidas. 

 

4.10 Riscos e dificuldades 

 

 Uma dificuldade envolve o acompanhamento de trato diário que os peixes necessitam, 

os quais são elementos fundamentais no processo aquapônico. Pretendemos equalizar essa 

questão com uma correta e consciente capacitação com os atores envolvidos – os funcionários 

e professores das escolas. 

 

4.11 Cronograma 

 

O cronograma desse projeto foi estabelecido para um período de seis meses de 

atividades, como apresentado abaixo. Após esse período, as escolas darão continuidade com 

suporte da equipe técnica do projeto. As escolas irão colaborar financeiramente na obtenção de 

alevinos de peixes, ração e sementes de hortaliças. 
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       Quadro 1 - Cronograma: Descrição de etapas e período da realização do projeto. 

Etapas 
Período de realização (1º semestre/2019) 

Jan/19 Fev/19 Mar/19 Abr/19 Mai/19 Jun/19 

Planejamento com as escolas 

participantes do projeto 

      

Aquisição de material e implantação 

do sistema de Aquaponia nas escolas 

      

Capacitação dos professores e 

funcionários das escolas 

      

Palestras e oficinas com alunos e 

professores 

      

Apresentação do tema 

transversalmente aos alunos 

      

Avaliação da efetividade da aplicação 

da educação ambiental 

      

 

4.12 Gestão, acompanhamento e avaliação 

 

A responsabilidade de gerir todo o processo de intervenção do projeto nas escolas é da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente por meio de seus técnicos, Zootecnista, Engenheira 

Agrônoma e Biólogo, nos quais conduzirão o projeto. Estes acompanharão todos os 

procedimentos, que englobam desde as capacitações com alunos, funcionários e professores, 

até a montagem do sistema e o seu funcionamento. Além deles, Pedagogos da Secretaria de 

Educação contribuirão com as questões pedagógicas do projeto.  

A partir do segundo mês de funcionamento, haverá a visita quinzenal à escola para 

monitorar a estrutura e manuseio, bem como avaliar o rendimento do sistema. 
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5 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

5.1           Objeto 

 

Não haverá contratação de serviços, apenas a aquisição de material para construção do 

sistema aquapônico nas escolas participantes do projeto, conforme descrito no tópico 4.8. 

 

5.2           Justificativa 

 

A Aquaponia pode ser desenvolvida como ferramenta educacional a ser trabalhada em 

diversas disciplinas tanto prática quanto teoricamente, possibilitando incremento da 

aprendizagem dos alunos e de conhecimento a funcionários e professores. 

Além do cunho educacional, outros valores serão trabalhados pelos alunos, funcionários 

e professores, como uma ferramenta terapêutica e na geração de bem-estar e qualidade de vida 

pois serão produzidos alimentos pelos próprios envolvidos.  

 

5.3           Descrição do objeto 

 

         Os materiais utilizados serão de fácil acesso e baixo custo, para facilitar a implantação do 

sistema (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Descrição de materiais e suas quantidades para utilização no projeto escolar (continua). 

Material Quantidade 

Caixa d’água de polietileno com capacidade para 500 litros 1 unid 

Floreiras de plástico 2 unid 

Flange de uma polegada 2 unid 

Flange de 25 mm de diâmetro 1 unid 

Cano de 25 mm de diâmetro 1 unid 

Cano de 50 mm de diâmetro 1 unid 

Cano de 75 mm de diâmetro 1 unid 

Cano de 100 mm de diâmetro 1 unid 

Argila expandida 60 kg 

Bomba d’Água – 1200 L/h 1 unid 

Aerador 1 unid 

Sementes de Alface (Lactuca sativa) 1000 unid 

Mudas de Alface (Lactuca sativa) 50 unid 
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Tabela 3 – Descrição de materiais e suas quantidades para utilização no projeto escolar. 

 

Peixes – Tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus) 

 

 

60 unid 

Ração fase Bercário (40 dias) 1,5 kg 

Ração fase Crescimento (35 dias) 6,5 kg 

Ração fase Engorda (75 dias)  56,0 kg 

Mangueira transparente 4 m 

Termostato com Aquecedor – 250 W 1 unid 

Cola de silicone 1 unid 

Legenda: unid – unidade; kg – quilograma; mm – milímetros; m – metros; L/h – litros por hora; W – watt. 

 

 

5.4           Fundamentação legal 

 

Para a aquisição de todo material necessário para o desenvolvimento do projeto de 

Aquaponia nas escolas, o recurso será proveniente do Fundo Municipal de Meio Ambiente de 

Ribeirão Pires - FUNDARP, com o aval dos Conselheiros do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente de Ribeirão Pires - COMDEMA. Todo o trâmite somente é legal seguindo as 

seguintes legislações: 

 Plano Diretor Municipal – Lei Municipal nº 4.791/2004, nos artigos 198 (cria o 

FUNDARP), 199 (obedece às deliberações do COMDEMA), 200 (constitui receitas do 

FUNDARP) e 201 (onde aplicar os recursos do FUNDARP). 

 Aprovação do Regimento Interno do COMDEMA – Decreto Municipal nº 6.027/2009. 

 

5.5           Estimativa de custos 

 

A Tabela 4  demonstra os valores unitários e totais estimados da aquisição de materiais 

e equipamentos, que serão utilizados na implantação do projeto de Aquaponia para cada uma 

das escolas, no valor de R$1.738,00. O orçamento do projeto para as duas escolas será de 

R$3.476,00. 
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Tabela 4 - Materiais, quantidade, valor unitário e valor total para implantação do projeto por escola. 

Legenda: unid – unidade; kg – quilograma; m – metros; mm – milímetros; L/h – litros por hora; W – watt. 

 

5.6           Critérios de julgamento 

 

O estabelecimento dos valores de compras dos materiais será realizado de acordo com 

o menor preço de mercado, via consulta. 

 

5.7           Prazo, local e condições de entrega 

 

O prazo estabelecido para entrega dos materiais será em até 30 dias, que serão contados 

a partir da liberação dos recursos financeiros pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente – 

FUNDARP. A entrega do material necessário para a implantação do sistema de Aquaponia será 

feita diretamente nas duas escolas participantes do projeto. 

Material Quantidade Valor unitário Valor total 

Caixa d’água de polietileno com capacidade para 500 litros 1 unid R$180,00 R$180,00 

Floreiras de plástico 2 unid R$15,00 R$30,00 

Flange de uma polegada 2 unid R$18,00 R$36,00 

Flange de 25 mm de diâmetro 1 unid R$40,00 R$40,00 

Cano de 25 mm de diâmetro 1 unid R$8,00 R$8,00 

Cano de 50 mm de diâmetro 1 unid R$30,00 R$30,00 

Cano de 75 mm de diâmetro 1 unid R$31,00 R$31,00 

Cano de 100 mm de diâmetro 1 unid R$30,00 R$30,00 

Argila expandida 60 kg R$2,75 R$165,00 

Bomba d’Água – 1200 L/h 1 unid R$150,00 R$150,00 

Aerador 1 unid R$120,00 R$120,00 

Sementes de Alface (Lactuca sativa) 1000 unid R$14,00 R$14,00 

Mudas de Alface (Lactuca sativa) 50 unid R$2,00 R$100,00 

Peixes – Tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus) 60 unid R$3,00 R$180,00 

Ração fase Berçário (40 dias) 1,5 kg R$15,00 R$22,50 

Ração fase Crescimento (35 dias) 6,5 kg R$11,00 R$71,50 

Ração fase Engorda (75 dias)  56,0 kg R$7,00 R$392,00 

Mangueira transparente 4 m R$3,50 R$14,00 

Termostato com Aquecedor – 250 W 1 unid R$109,00 R$109,00 

Cola de silicone 1 unid R$15,00 R$15,00 

Total   R$1.738,00 
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5.8           Obrigação das partes 

 

             As partes desse projeto são a equipe executora, contando com funcionários técnicos da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA e da Secretaria Municipal de Educação, 

Inclusão, Cultura e Tecnologia – SEICT, e as duas escolas envolvidas no trabalho. 

A equipe técnica executora responsável pela aplicação do projeto deverá, 

primeiramente, cumprir com o cronograma proposto no tópico 4.11. Deverá, ainda, ser 

responsável por adquirir todos os materiais e equipamentos necessários para a implantação do 

sistema aquapônico. 

A implantação do sistema aquapônico, bem como as capacitações com funcionários e 

professores e as palestras para os alunos das escolas, também são de responsabilidade da equipe 

técnica executora responsável. 

A outra parte envolvida são as duas escolas do projeto, que deverão dar todo o suporte 

à equipe executora, como local para o desenvolvimento das ações, água e energia elétrica.  

Deverão também disponibilizar de funcionários e professores das séries envolvidas para 

as capacitações e os alunos para as palestras, além de funcionários para serem responsáveis pelo 

acompanhamento do sistema depois de finalizado. 

Caberá aos professores desenvolverem atividades relacionadas à Aquaponia em sala de 

aula, aplicando os conceitos e práticas transversalmente em suas disciplinas. 

 

5.9           Acompanhamento e fiscalização 

 

Como o projeto será desenvolvido e executado por funcionários das Secretarias de Meio 

Ambiente e de Educação, em conjunto com alunos, funcionários e professores das escolas 

participantes, o acompanhamento e fiscalização de todas as etapas do projeto será realizado por 

todos os atores envolvidos supracitados. 

 

5.10 Pagamento 

 

O custo de implantação do projeto será financiado pelo Fundo Municipal de Meio 

Ambiente de Ribeirão Pires – FUNDARP, mediante aprovação em reunião ordinária do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente de Ribeirão Pires – SP. 
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5.11 Subcontratação 

 

              Não haverá subcontratação. 

 

5.12 Sanções 

 

O projeto deve ser concluído no prazo estabelecido no cronograma de execução 

explicitado no item 4.11. Em caso de não cumprimento desse prazo, o projeto será cancelado e 

o valor financeiro obtido do Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUNDARP será devolvido 

ao mesmo. 

 

5.13 Informações complementares. 

 Nada consta. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Aquaponia surge como uma alternativa para o desenvolvimento sustentável, com a 

Educação Ambiental, trazendo um significado para a aprendizagem dos alunos, de forma que 

se podem integrar os conteúdos de diferentes componentes curriculares, trazendo situações 

problema e reflexões sobre a produção de alimento e o ambiente. O desenvolvimento deste 

projeto traz uma maneira de aplicar a Educação Ambiental junto a outros conceitos como a 

gestão eficiente de recursos hídricos associada à gestão de recursos alimentares. 

As potencialidades desse sistema são inúmeras, como por exemplo: a utilização da água 

rica em nutrientes; por ser um ciclo, a água utilizada será uma fração mínima de um total de 

água utilizada na produção de vegetais em sistemas tradicionais; o fornecimento de forma 

natural de nutrientes e o crescimento e desenvolvimento acelerado das plantas, devido à alta 

densidade populacional nos tanques de criação dos peixes; a não utilização de pesticidas ou 

herbicidas, tornando o produto final mais saudável e seguro; a geração de produtos durante o 

ano todo; a reciclagem dos resíduos metabólicos dos peixes, tornando a Aquaponia um sistema 

de produção de alimentos não impactante ao meio ambiente; e área pequena para instalação do 

sistema.  

O sistema, ainda, apresenta vulnerabilidades, pois a técnica produz bons resultados 

desde que os elos da cadeia estejam sincronizados e funcionando corretamente. Além disso, 

podem ser citados como aspectos negativos: a utilização permanente de energia elétrica; a 

necessidade de conhecimento técnico; o monitoramento constante da qualidade da água e o fato 

de ser um projeto piloto e estar sujeito às adversidades e padronizações, visto que será a primeira 

aplicação do mesmo.  

Um projeto que foca na conscientização do uso de recursos hídricos tão escassos nos 

dias atuais e que envolve elementos naturais, será importante e atrativo para as crianças, pois 

será aplicado por elas na prática e, paralelamente, estudado em sala de aula, considerando a 

atuação do educando na construção do seu próprio conhecimento e valorizando suas 

experiências. Por fim e não menos importante, proporcionará aos alunos e professores das 

escolas trabalharem o conceito de alimentação saudável, uma vez que toda biomassa produzida 

será conhecida e as hortaliças ou condimentos plantados e os alevinos de peixes criados terão 

procedência, livre de qualquer tipo de contaminação, seja por herbicidas, pesticidas ou metais 

pesados. 
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